
 

 

CORONA INFORMATIE SKC MERWEDE/MULTIPLAAT 

Het feit dat Covid19 nog steeds volop ons dagelijks leven beïnvloedt en er steeds meer 
maatregelen worden genomen door de instanties om het virus te stoppen om verdere 
verspreiding te voorkomen, zorgt ervoor dat het bestuur van onze vereniging hier steeds meer tijd 
aan dient te besteden.  
Om het bestuur meer tijd te geven voor andere belangrijke zaken is er een ‘Corona Assistentie 
Team’  
(CAT) in het leven geroepen. Dit CAT zal de regelgeving van overheidswege en vanuit het KNKV 
vertalen naar de activiteiten bij SKC Merwede/Multiplaat en het bestuur hierin adviseren.  
Marcella Roskam is vanuit het bestuur de contactpersoon voor dit team.  
De teamleden zijn: Mark van Eijl, Theo Struijk, Dennis van Eijl en Rick Landa.  
Het CAT zal de implementatie en uitvoering van de maatregelen voor zijn rekening nemen en de 
leden hierover regelmatig via sociale media informeren. 
Voor vragen omtrent de effecten en gevolgen voor onze vereniging en haar leden met betrekking 
tot de huidige en toekomstige situatie is het emailadres corona@skcmerwede.nl ter beschikking 
gesteld. 

Update 28 januari 2021 
 
Het lijkt erop dat de huidige strenge maatregelen per 9 februari iets versoepeld gaan worden en 
wellicht gaan de basisscholen dan ook weer open.  
Het is voor het Bestuur en het CAT een groot dilemma hoe om te gaan met de lockdown in relatie 
tot de trainingen bij de jeugd. Aan de ene kant wil je heel graag dat onze jeugdleden hun energie 
kwijt kunnen in het trainen met leeftijdsgenoten maar aan de andere kant wil je als vereniging 
ook bijdragen aan de verantwoording om het virus zo snel mogelijk uit ons leven te bannen. Een 
van de doelen van de lockdown en de avondklok is om het aantal reisbewegingen omlaag te 
krijgen waardoor mogelijk minder besmettingen kunnen optreden. Dit was dan ook een 
zwaarwegende reden voor het CAT om zolang de scholen gesloten zijn ook geen enkele training 
aan te bieden aan de jeugd. Nu het voorzichtig de goede kant op gaat zal het CAT het Bestuur 
adviseren om het voor de jeugd t/m 18 jaar mogelijk te maken om buiten te trainen volgens de 
richtlijnen van het KNKV en de richtlijnen van het RIVM. Er wordt momenteel een schema 
opgesteld met de trainingstijden voor de diverse leeftijdscategorieën. Het plan is om hiermee te 
starten op zaterdag 6 februari. De jeugdleden zullen geïnformeerd worden door hun trainers met 
betrekking tot de trainingstijd en de geldende regels die hiervoor zijn opgesteld door de overheid. 
Omdat het nog vroeg in het jaar is kunnen weersomstandigheden de trainers doen besluiten om 
een training niet door te laten gaan maar dat wordt dan op tijd doorgegeven. Voor wat betreft de 
trainingen voor senioren wachten wij de persconferentie op 9 februari af en zullen ons dan 
hierover verder beraden. 
  
 
 
 
 
 

mailto:corona@skcmerwede.nl


 

 

Eventuele suggesties of ideeën kunnen gedeeld worden met het CAT via mail, 
corona@skcmerwede.nl   
Ook voor vragen met betrekking tot de genomen maatregelen die van toepassing zijn voor SKC 
Merwede/Multiplaat kan je contact opnemen met het CAT.  
Laten wij met elkaar zorgen dat Covid19 niet verder kan uitbreiden!  
 
Voor iedereen: blijf gezond, let op elkaar en nog steeds geldt:  
Met elkaar en voor elkaar! 
 
 

Mark Theo Dennis     Rick 
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